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Số: 246/UBND-VP 
V/v thực hiện Công điện của UBND 

tỉnh về tăng cường thực hiện các  

biện pháp cấp bách phòng, chống  

dịch Covid-19 

Văn Lãng, ngày 19 tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi:      

- C c c  qu n    n  ng nh  đ n vị      tr n đị    n 

hu ện; 

-  y ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hu ện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 hực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ng   19/02/2022 củ  Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng S n về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng  

chống dịch Covid-19. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu c c c  qu n    n  ng nh  

đo n thể  đ n vị      tr n đị    n hu ện, UBND các xã, thị trấn  đề nghị  y ban 

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hu ện theo chức năng  nhiệm vụ thực hiện 

nghiêm túc các nội dung sau:  

1. Tiếp tục thực hiện nghi m túc c c văn  ản chỉ đạo  qu  định  hướng 

dẫn của Chính phủ, các bộ  ng nh trung ư ng  của tỉnh và của huyện về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ. Đề cao trách nhiệm củ  người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo ng nh  lĩnh vực  địa bàn phụ trách; 

tuyệt đối không được chủ qu n  l  l   không để bị động trong ứng phó với diễn 

biến mới của dịch Covid-19.  ăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp 

hành các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các khu vực đông người, 

trường học  c  qu n  công sở  c  sở dịch vụ, tại c c di tích  c  sở tín ngưỡng, 

tôn gi o tr n địa bàn. 

2.  hòng  ăn h   v   hông tin;  rung t m  ăn h     hể th o v   ru ền 

thông; UBND các xã, thị trấn đ   mạnh công t c thông tin tuyên truyền về các biện 

pháp phòng, chống dịch, nhất là ở những n i c  ngu  c  c o.  ăng cường công tác 

truyền thông  đư  tin    i về thực hiện nghiêm nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc 

điều trị + công nghệ + ý thức người dân”. Kết hợp tuyên truyền với phổ biến kiến 

thức  hướng dẫn người dân thực hiện đúng các biện ph p c ch l  F1  điều trị F0 tại 

nhà (theo dõi sức khỏe tại nhà, phát hiện và xử lý kịp thời diễn biến bất thường liên 

qu n đến bệnh lý nền). 

-  hòng  ăn h   v   hông tin: Hướng dẫn các khu di tích lịch sử - văn h  , 

tín ngưỡng thực hiện công tác quản lý  đ n tiếp khách tham quan; tăng cường công 

tác thông tin, tuyên truyền  hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống 

loa tại khu di tích; treo  ăng rôn   iển cảnh báo, thông tin về dịch, chu n bị đầ  đủ 
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c  sở vật chất v  c c phư ng  n phòng  chống dịch. Tổ chức kiểm tra, giám sát 

việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu di tích lịch sử - văn 

hóa  tín ngưỡng. 

3. Trung tâm Y tế huyện: 

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý  thu dung điều trị F0 tại Trung tâm 

Y tế và Trạm Y tế lưu động Dragon. Chủ động th m mưu  dự trù, chu n bị phư ng 

án dự trữ, mua sắm đầ  đủ trang thiết bị, vật tư  h   chất, sinh ph m, thuốc kháng 

vi rút để chủ động trong công tác phòng, chống dịch tr n đị    n theo phư ng 

ch m “4 tại chỗ”  ảo đảm đúng c c qu  định của pháp luật; chu n bị nhân lực sẵn 

sàng đ p ứng trong thời gian tới nếu dịch lây lan rộng theo c c phư ng  n  kịch 

bản đã đề r .  ăng cường các biện pháp giảm tỷ lệ tử vong (tăng cường hội ch n, 

quản lý sớm, dùng thuốc sớm, bảo đảm phư ng tiện hồi sức tích cực …). 

-  ăng cường c c  iện ph p điều trị  quản lý  theo dõi chặt chẽ những 

trường hợp F0  F1 được điều trị  c ch l  tại nh   ảo đảm tu n thủ c c qu  định 

phòng  chống dịch củ  ng nh   tế  tr nh l   l n s ng người th n trong gi  đình 

v  r  cộng đồng. Chủ động, kịp thời trong công t c tư vấn  hướng dẫn, cấp phát 

thuốc điều trị đối với F0 điều trị tại nhà nhằm giảm thiểu bệnh nhân chuyển tầng, 

chuyển nặng, giảm thiểu tử vong; kịp thời chuyển viện đối với bệnh nhân có nguy 

c  chu ển nặng khi mắc Covid-19. 

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng thực hiện nghiêm công tác kiểm 

dịch y tế tại khu vực cửa kh u; tổ chức xét nghiệm  hướng dẫn cách ly, giám sát 

chặt chẽ người nhập cảnh, xuất cảnh theo qu  định. 

-  hối hợp với UBND c c xã  thị trấn tiếp tục thực hiện qu ết liệt 

chiến dịch ti m chủng mù  Xu n theo chỉ đạo củ   hủ tướng Chính phủ  Bộ Y 

tế  UBND tỉnh v  Kế hoạch số 31/KH-UBND ng   31/01/2022 củ  UBND hu ện 

về việc triển kh i chiến dịch ti m chủng phòng Covid-19 xu n 2022 tr n đị    n 

hu ện  ăn  ãng. Tập trung mọi nguồn lực  thần tốc h n nữ  trong thực hiện chiến 

dịch ti m chủng mù  Xu n; chậm nhất đến ngày 27/02/2022 phải ho n th nh việc 

ti m cho 100% người d n tr n đị    n c  chỉ định v  đến thời gi n ti m được ti m 

chủng vắc xin phòng Covid-19. 

-  hối hợp với UBND c c xã  thị trấn v  c c c  qu n li n qu n tổ chức rà 

soát, lập danh sách, thống k  người thuộc nh m ngu  c  c o; x   dựng và triển 

khai Kế hoạch quản lý, bảo vệ người thuộc nh m ngu  c  mắc Covid-19 tr n địa 

bàn (người có bệnh nền  người trên 50 tuổi  người chư  ti m đủ vắc xin phòng 

Covid -19…). 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục v  Đ o tạo huyện thực hiện các biện pháp 

bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong trường học; tổ chức diễn tập phòng, 

chống dịch Covid-19 trong trường học. 

4. Phòng Giáo dục v  Đ o tạo chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện 

chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 

trong trường học; chỉ đạo c c đ n vị trường tù  theo điều kiện thực tế để tổ chức 

dạy học trực tiếp, dạy học trực tiếp kết hợp dạy học trực tuyến và giao bài cho học 
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sinh. Yêu cầu giáo viên, nhân viên hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe, khi có 

biểu hiện liên quan cần chủ động thực hiện test nh nh để kiểm tra; bảo đảm tiêm 

vắc xin phòng dịch Covid-19 mũi 3.  u  n truyền cho học sinh kiến thức về 

phòng, chống dịch để học sinh chủ động trong việc phòng, chống dịch.  ăng 

cường công tác kiểm tr   gi m s t  đôn đốc để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch 

trong trường học. 

5. Công an huyện chủ trì, chỉ đạo Công an xã phối hợp với UBND các xã, 

thị trấn rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ di biến động d n cư; c c trường hợp 

công dân từ huyện kh c đến làm việc v  cư trú để giám sát, theo dõi  

- Tăng cường kiểm tr , gi m s t việc chấp h nh c c qu  định về phòng, 

chống dịch  ệnh Covid-19, kịp thời ph t hiện v  xử lý nghi m c c trường hợp vi 

phạm theo qu  định. 

6. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo    u cầu tất cả c c công d n tr n đị    n thực hiện nghi m thông 

điệp 5K  hạn chế tập trung đông người  hạn chế tổ chức ăn uống; khu ến khích tr o 

đổi thông tin  li n lạc  ằng điện thoại  tin nhắn  z lo … để hạn chế l   l n dịch  ệnh. 

- Chỉ đạo các lực lượng thực hiện truy vết thần tốc c c trường hợp liên quan 

đến các ca nhiễm mới phát hiện tr n địa bàn; tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ 

F0, F1 điều trị, cách ly tại nhà. 

- Ph t hu  v i trò củ   ổ Covid cộng đồng theo phư ng ch m “Đi từng ngõ  

gõ từng nh   r  từng đối tượng” trong công t c tu  n tru ền thực hiện c c  iện 

ph p phòng  chống dịch; gi m s t  hỗ trợ c ch l  F1 v  điều trị F0 tại nh   vận 

động người d n ti m vắc xin phòng Covid-19.  iếp tục du  trì c c nh m z lo hộ 

gi  đình  nh m z lo thôn  khu phố để tiếp tục nắm tình hình, tuyên truyền phòng, 

chống dịch. 

-  ăng cường kiểm tr    ảo đảm công t c phòng  chống dịch Covid-19 đối 

với c c c  sở tôn gi o  tín ngưỡng  c  sở kinh do nh  dịch vụ  nh  h ng  qu n ăn 

uống.  u  n tru ền  vận động  hướng dẫn thực hiện c c  iện ph p phòng  chống 

dịch Covid-19 phù hợp để hạn chế ngu  c  l   l n dịch tại c c c  sở tôn giáo, tín 

ngưỡng  c  sở kinh do nh  dịch vụ  nh  h ng  qu n ăn uống (thực hiện 5K   ố trí 

  n ghế trong qu n ăn c  khoảng c ch phù hợp  l m tấm chắn tr n c c   n ăn   ố 

trí dung dịch s t khu n  phân luồng không để ách tắc tại lối ra, v o …).  

7. C c Đồn Biên phòng: Na Hình, Tân Thanh: Chủ trì  phối hợp với c c lực 

lượng chức năng  UBND c c xã  i n giới giám sát chặt chẽ tại cử  kh u  đường 

mòn  lối mở khu vực  i n giới để ngăn chặn người d n xuất nhập cảnh tr i phép; 

du  trì hoạt động củ  c c chốt kiểm soát tại c c khu vực cử  kh u  tăng cường 

quản lý chặt chẽ l i xe v  người đi theo xe vận chu ển h ng h   xuất nhập kh u  

đặc  iệt l  người đến từ c c vùng đã ghi nhận xuất hiện  iến chủng mới Omicron 

để phòng  chống dịch Covid-19. 

 8. Đề nghị Uỷ   n Mặt trận  ổ quốc  iệt N m v  c c tổ chức chính trị - xã 

hội hu ện: Đ   mạnh công tác tu  n tru ền phòng  chống dịch Covid-19 tr n đị  
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  n hu ện; tăng cường chỉ đạo thực hiện c  hiệu quả  ổ Covid cộng đồng trong 

quản lý  gi m s t  tu  n tru ền cho nh n d n n ng c o ý thức tr ch nhiệm  chủ 

động thực hiện c c  iện ph p phòng  chống dịch Covid-19. 

9.  hủ trưởng c c c  qu n  đ n vị c  kế hoạch v  chịu tr ch nhiệm triển 

kh i c c  iện ph p  ảo đảm phòng  chống dịch Covid-19; qu n triệt c n  ộ  công 

chức  vi n chức  người l o động hạn chế tụ tập đông người hoặc tổ chức gi o lưu 

ngo i giờ h nh chính  n u c o ý thức tự gi c trong phòng, chống dịch; nếu c   iểu 

hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như ho  sốt  kh  thở… chủ động theo dõi  test nh nh 

Covid-19 v  thông   o cho c c c  qu n  đ n vị li n qu n theo qu  định. 

UBND huyện đề nghị c c c  qu n  đ n vị nghi m túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như tr n; 

- UBND tỉnh; 

- B n Nội chính  ỉnh ủ ; 

-  ăn phòng  ỉnh uỷ; 

- C c Sở: Y tế  GD&Đ ;          (B/c) 

-   . Hu ện ủ ; 

- TT. HĐND hu ện; 

- BCĐ  CD Covid-19 hu ện; 

- C    C  UBND hu ện; 

- CPVP; 

-  ưu:   . 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Lê Tuấn Minh 
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